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Dieťa s mentálnou subnormou 
v edukačnom procese 
 

Úvod do problematiky 
Inteligencia je jednou z dôležitých prognostických premenných v študijných výsledkoch detí. 
Značné percento detí so školským zaostávaním, ktoré sú odoslané na odborné vyšetrenie, nemá 
oficiálnu diagnózu mentálneho postihnutia, avšak majú podpriemerné výsledky v štandardných 
IQ testoch a môžu byť zaradené do skupiny detí s mentálnou subnormou, niekedy tiež 

označované ako „pomaly sa učiaci žiaci“ (Salvador-Carulla a kol., 2013). Bývajú identifikovaní na základe 
výsledkov v inteligenčných testoch, pričom ide o pásmo nižšieho priemeru (IQ = 80 – 85) alebo pásmo 
podpriemeru, t. j. IQ v rozmedzí od 70 do 79 bodov (Dočkal, 2014). 

V minulosti sa toto pásmo nazývalo hraničné pásmo a do začiatku 90. rokov sa označovalo ako mierna 
duševná zaostalosť, resp. slaboduchosť a Medzinárodná klasifikácia chorôb MKCH-8 i MKCH-9 ho zaraďovali 
k stupňom mentálnej retardácie, resp. oligofrénie. Školské predpisy potom deťom umožňovali sa vzdelávať 
vo vtedajšej osobitnej škole. V dôsledku toho, že v MKCH-10 sa už hraničné pásmo nevyskytuje, nie sú tieto 
deti pokladané za zdravotne znevýhodnené a nie je možné ich vzdelávať v špeciálnej škole. Nepatria však ani 
medzi deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (Dočkal, 2016). 
Nedostatočný medzinárodný konsenzus o diagnostických kritériách sťažuje určenie súčasnej prevalencie 
mentálnej subnormy. Niektoré štúdie uvádzajú výskyt od 2 % do 7 – 18 % v celkovej populácii a približne 7 % 
v populácii detí školského veku. Deti v pásme mentálnej subnormy majú typicky heterogénny 
neuropsychologický profil vrátane ťažkostí v oblasti exekutívnych funkcií, t. j. pracovnej pamäti, riešenia 
problémov a pozornosti (Salvador-Carulla a kol., 2013; Peltopuro a kol., 2014).  

Ak chceme pre tieto deti odporúčať špeciálnopedagogickú starostlivosť, musíme hľadať príčiny ich zníženého 
IQ. To môže súvisieť so sociálnym znevýhodnením – v takom prípade označíme dieťa za žiaka so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami podľa § 2 pís. j) a p) školského zákona. Špeciálne prístupy k edukácii týchto 
detí stručne vymedzuje § 107 školského zákona. Inou možnosťou je, že výkon v inteligenčnom teste znižujú 
vývinové poruchy učenia. Tie školský zákon ako dôvod k priznaniu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb 
uvádza v § 2 pís. j), k), n) (Dočkal, 2016). Dôvodom ťažkostí v učení môže byť aj porucha aktivity a pozornosti. 
Pomoc pri vzdelávaní a často aj individuálny prístup a špeciálnopedagogické vedenie však často vyžadujú aj 
tie deti s mentálnou subnormou, ktoré netrpia žiadnou poruchou učenia a ani poruchou pozornosti. 
Z pedagogických a klinických štúdií je možné vyvodiť, že deti v pásme mentálnej subnormy majú niekoľko 
charakteristík, ktoré sťažujú učenie a zapamätanie si akademických informácií. Ich myšlienkové procesy sa 
vyznačujú vysokou mierou konkrétnosti, obmedzenou nezávislosťou a nízkou mierou kritickosti, spolu s 
obmedzenou tvorivosťou a malou schopnosťou hľadať nové a originálne spôsoby riešenia problému (rigidné 
a neproduktívne myslenie). Vývin jazyka je zvyčajne tiež oneskorený (Lipowska, 2008). 
Shaw (2008) rozdelil špecifické problémy pri učení sa v tejto skupine detí do piatich kategórií, ktoré sa odlišujú 
charakteristikami kognitívnych procesov: 

1. Deti v pásme mentálnej subnormy dosahujú vyššiu úroveň osvojenia nových vedomostí pri 
informáciách, ktoré sú prezentované konkrétnym spôsobom. Čím abstraktnejší je pojem alebo 
vyučovacia technika, tým je ťažšie sa ho naučiť. 

2. Neprenášajú alebo nezovšeobecňujú zručnosti, vedomosti a stratégie tak dobre ako ich rovesníci. 
Deti v pásme mentálnej subnormy majú tendenciu naučiť sa to, čo im je explicitne odprezentované, 
celkom dobre, ale majú problémy s prenosom a aplikáciou naučených konceptov v nových situáciách, 
hovoríme teda o narušení schopnosti generalizovať nové poznatky. 

3. Deti v pásme mentálnej subnormy majú ťažkosti s kognitívnou organizáciou nových informácií a s ich 
následným integrovaním do sústavy už skôr získaných informácií. 
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4. Tieto deti v edukačnom procese najviac profitujú z predĺženia času venovaného výkladu. Často 
vyžadujú dodatočné precvičovanie a viac času na riešenie úloh, aby dosiahli rovnakú úroveň 
akademických zručností ako ich neurotypickí a normointelektoví rovesníci. 

5. Tieto deti sa takmer vždy vyznačujú deficitmi v oblasti motivácie. 

 
Potreby detí s mentálnou subnormou nemôžu byť označené ako špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. 
Zrejmé však je, že tieto deti majú svoje individuálne potreby, na ktoré (aspoň sčasti) môže reagovať školský 
špeciálny pedagóg, prípadne ďalší členovia školského podporného tímu. Filozofia inklúzie dáva tejto 
myšlienke za pravdu, keď hovorí o „škole pre všetkých“, o napĺňaní individuálnych (rôznych) rozličných 
potrieb všetkých detí. 
 

Základné princípy 
Gandelová, Skočíková (2020, s. 5) opisujú inkluzívnu školu ako školu, ktorá „stavia na princípe, 
kde každý žiak (nielen ten s evidentným postihnutím, hendikepom či závažnejším znevýhodnením) 
má právo na individuálny prístup, na vzdelávanie takými metódami, takými postupmi a prístupmi, 
takými formami, ktoré sú pre neho najlepšie, najprijateľnejšie, a ktoré zabezpečia jeho maximálne 

osobnostné a vedomostné napredovanie“. Z tohto princípu môže vychádzať aj starostlivosť školského 
špeciálneho pedagóga o dieťa s mentálnou subnormou na pôde základnej školy.    

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v § 21 ods. 3 písm. b) 
zaraďuje do náplne práce školského špeciálneho pedagóga aj poskytovanie odbornej pomoci a 
špeciálnopedagogického poradenstva všetkým deťom a žiakom v rámci špeciálnopedagogickej intervencie. 
V § 21 ods. 3 písm. d) poskytuje deťom, žiakom, pedagogickým a odborným zamestnancom príslušnej školy 
pomoc a poradenstvo pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov. Školský špeciálny pedagóg 
teda pracuje s dieťaťom priamo, stáva sa ale aj koordinátorom podpory žiaka na pôde školy v celej jej šírke. 
Môže pracovať s dieťaťom individuálne alebo skupinovo, spolupracovať a komunikovať s učiteľmi 
a zákonnými zástupcami, vytvoriť plán pedagogickej podpory a uplatňovať metódy špeciálnopedagogickej 
podpory v rámci vyrovnávacích opatrení.  

Ciele 
Cieľom odbornej starostlivosti o deti s mentálnou subnormou je v spolupráci s pedagógmi – 
triednymi a predmetovými vyučujúcimi zabezpečiť čo najvhodnejšie podmienky pre tieto deti vo 
výchovno-vzdelávacom procese. Dosiahnuť adekvátnu školskú úspešnosť dieťaťa, optimálny 
rozvoj jeho osobnosti, zamerať sa aj na spokojnosť dieťaťa v škole. Cieľom individuálnych 

intervencií je posilniť oslabené čiastkové funkcie dieťaťa, ktoré sú identifikované podrobným 
špeciálnopedagogickým vyšetrením v poradenskom zariadení a sú, podobne ako u detí so zdravotným 
znevýhodnením, jedným z dôvodov jeho zlyhávania v učení.  
 

Postup riešenia 
 

Skúsenosti zo školského prostredia nám ukazujú, že práca s deťmi v pásme mentálnej subnormy pozostáva 
z troch krokov:  

1. identifikácia dieťaťa v školskom prostredí, 
2. psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie v poradenskom zariadení, 
3. odborná starostlivosť o dieťa a individuálne intervencie školského špeciálneho pedagóga. 

Na začiatku školskej dochádzky sa dieťa s mentálnou subnormou môže dostať do pozornosti alebo 
starostlivosti školského špeciálneho pedagóga z rôznych dôvodov – bez toho, aby bola mentálna subnorma 
predpokladaná či diagnostikovaná. Môže ísť o dieťa identifikované ako rizikové v depistáži gramotnosti, 
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prípadne dieťa s ťažkosťami v počiatočnom čítaní a písaní alebo dieťa, ktoré sa javí nesmelé, pomalé, 
neobratné, prípadne nezrelé. 
 

1. Identifikácia dieťaťa v školskom prostredí 
 

Hlavnou diagnostickou metódou v prostredí školy je orientačná pedagogická diagnostika založená 
hlavne na skúsenostiach učiteľa, analýza prác dieťaťa a dlhodobé sledovanie prospechu dieťaťa 
vo všetkých predmetoch. Na pedagogickej diagnostike sa podieľajú všetci vyučujúci dieťaťa 
a svoje zistenia vzájomne konzultujú. Pokiaľ na škole pracuje školský špeciálny pedagóg, 

pedagogickú diagnostiku je potrebné doplniť o orientačnú špeciálnopedagogickú diagnostiku. Veľmi dôležitá 
je aj depistáž vykonávaná školským špeciálnym pedagógom v nižších ročníkoch ZŠ (1. stupeň). Okrem 
zachytenia detí s poruchami učenia môže tiež včas podchytiť slabo prospievajúce deti.  
 
DEPISTÁŽ V ŠKOLE 
Je nepochybné, že deti s mentálnou subnormou vzdelávanie v bežnej škole väčšinou nemôžu úspešne 
zvládnuť a špeciálnopedagogický prístup jednoznačne potrebujú. 
Úloha depistáže v školskom prostredí: 

 je prevažne skríningová,  
 včasná depistáž môže urýchliť následné diagnostické procesy v spolupracujúcich zariadeniach 

a korekciu identifikovaných problémov v učení a správaní, 
 má poukázať na potrebu ďalšej možnej stimulácie detí. 

 
Princípy realizácie depistáže v škole: 

 realizovať ju len s informovaným písomným súhlasom zákonných zástupcov, 
 určiť presný termín a formu depistáže, 
 realizovať ju priamo v školskom prostredí prostredníctvom člena/členov školského podporného tímu 

(školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg) v závislosti od definovaného 
problému zo strany triedneho učiteľa, vyučujúceho daného predmetu či zákonného zástupcu, 

 zamerať sa na mapovanie špecifických oblastí vývinu zachytávajúce oslabené oblasti, orientačné 
posúdenie prítomnosti determinantov zníženého intelektu, symptómov špecifických vývinových 
porúch učenia, porúch správania, aktivity a pozornosti, ale aj iných pridružených problémov, 

 v prípade zaznamenania deficitov v oblastiach relevantných na zvládnutie obsahu a formy výchovy a 
vzdelávania navrhnúť komplexné individuálne psychologické a následne špeciálnopedagogické či iné 
odborné vyšetrenie, 

 okrem zlyhávania detí v osvojovaní učiva odpozorovať v rámci depistáže i nevhodné prejavy ich 
správania, všímať si aj ich sociálne prejavy, správanie, vzťahy, 

 vychádzať z možností sociokultúrneho zázemia detí, 
 výsledky depistáže zaznamenať a oznámiť ich zákonným zástupcom preukázateľnou formou, 
 na základe zistení odporučiť zákonným zástupcom optimálny postup edukácie, poskytnúť im aj 

pedagógom ďalšie odborné a metodické konzultácie a tiež korekčné a rozvíjajúce cvičenia. 
 

Proces depistáže v škole (postupnosť krokov): 
1. Nadviazanie spolupráce s triednym učiteľom, resp. vyučujúcim konkrétneho predmetu. Definovanie 

avizovaného problému, záznam z konzultácie. 
2. Nadviazanie spolupráce so zákonným zástupcom – telefonickou, e-mailovou, osobnou formou 

komunikácie, záznam z konzultácie. 
3. Školský podporný tím určí cieľ depistáže. Spoločne sa zadefinuje depistážny jav, stanovia sa kritériá 

a forma depistáže. Výber relevantných depistážnych metód a nástrojov. Konzultácia s členmi 
inkluzívneho tímu – záznam. 

4. Informovať zákonných zástupcov o plánovanej depistáži, zabezpečiť informovaný súhlas o realizovaní 
depistáže. 
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5. Realizácia depistáže – priamo v triede (pozorovanie činnosti detí počas vyučovania, záujmovej 
činnosti, pobytu v školskom klube). 

6. Realizácia depistáže – individuálna (OZ sleduje konkrétne oblasti vývinu samostatne u každého 
dieťaťa s použitím relevantných depistážnych metód a nástrojov, pričom sa nemusí opierať 
o štandardizované testy). 

7. Uskutoční sa administrácia vybraných relevantných depistážnych metód a nástrojov. 
8. Použitie vybraných depistážnych metód a nástrojov podľa depistážneho cieľa (vybrať 

z nasledovného): 
- pozorovanie, 
- exploračné metódy – rozhovor voľný, riadený. 

Rozbor výsledkov činnosti: 
Hodnotenie písomných prác (z formálneho a obsahového hľadiska). Kritériom formálnej úrovne môžu byť 
rôzne znaky, napr. posudzovanie tvaru písma, kvality písomného prejavu, úroveň ortografie. V rámci obsahu 
môžeme hodnotiť napr. obsahové zameranie, úroveň tvorby verbálnych konštruktov, štylistiky, bohatosti 
opisu, bohatosti slovníka. 
Hodnotenie výtvarných a iných produktov činnosti dieťaťa: napr. obsahová stránka kresby, technické 
stvárnenie, farebnosť a pod. 
Testové metódy: didaktické, špeciálne (napr. čítací test, test motoriky, laterality). 

9. Interpretácia výsledkov depistáže a následné: 
- potvrdenie výskytu depistážneho javu u dieťaťa, následná konzultácia so zákonným zástupcom, 

pedagógom, členom školského podporného tímu zameraná na zhodnotenie výsledkov depistáže 
a stanovenie odporúčaní na začatie ďalšej odbornej starostlivosti, 

- nepotvrdenie výskytu depistážneho javu u dieťaťa, následná konzultácia so zákonným 
zástupcom, pedagógom, členom školského podporného tímu zameraná na zhodnotenie 
výsledkov depistáže a ukončenie depistážneho procesu, 

- doplnenie zisťovania depistážneho javu prostredníctvom ďalších metód a nástrojov, resp. zmena 
cieľa depistáže. 

10. Vyvodenie záverov na základe odborného úsudku člena školského podporného tímu zo získaných 
informácií. 

11. Formulácia následnej odbornej starostlivosti nastavenej na účinnú podporu detí a ich potrieb 
identifikovaných počas depistáže. Naplánuje sa realizácia následnej odbornej starostlivosti 
(diagnostiky, prevencie, inej intervencie). 

12. Záznam o konzultácii výsledkov depistáže so zákonnými zástupcami, pedagógom, školským 
podporným tímom alebo písomná správa z depistáže (v nej zhrnuté výsledky depistáže a opatrenia 
následnej odbornej starostlivosti). 

 
2. Psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie v poradenskom zariadení 

 
Školský špeciálny pedagóg analyzuje všetky získané informácie o dieťati a v prípade potreby odporučí 
komplexnú diagnostiku v poradenskom zariadení. 

Dôvodom odoslania na vyšetrenie síce môže byť veľká chybovosť v diktátoch, prípadne až neschopnosť 
napísať niektoré slová, ale príčinou je nedostatočná schopnosť osvojiť si gramatické pravidlá a aplikovať ich 
v praxi. (Pri dysortografii dieťa teoreticky gramatické pravidlá ovláda, ale nedokáže ich uplatniť.) Ďalej tieto 
deti zvyčajne vykazujú pomalšie psychomotorické a pracovné tempo. Potrebujú dlhší čas na spracovanie 
vnemov, pokynov, potrebujú pokyny viackrát zopakovať a tiež sú potrebné nácvičné úlohy. Často majú 
problémy s komunikáciou, majú ťažkosti s formuláciou a vyjadrením vlastných myšlienok, absentuje 
schopnosť generalizácie, nevedia riešiť analogické úlohy, majú oslabené logické myslenie. Vo vyučovacom 
procese sa deti s mentálnou subnormou v porovnaní s ostatnými deťmi javia ako celkovo pomalšie, 
ťažkopádnejšie, sú neisté vo svojich odpovediach a hoci aj vykazujú zvýšenú snahu kompenzovať tieto svoje 
nedostatky, zvyčajne sú menej úspešné.  
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Čas odoslania na vyšetrenie u týchto detí je rôzny, zvyčajne však k tomu dochádza počas prvých rokov 
školskej dochádzky. Dieťa s mentálnou subnormou sa postupne profiluje ako najslabší článok triedneho 
kolektívu, dlhodobo dosahuje slabé vzdelávacie výsledky. Zákonný zástupca je triednym učiteľom priebežne 
informovaný o nedostatočných výkonoch dieťaťa v jednotlivých predmetoch a triedny učiteľ po zvážení 
situácie odporúča vyšetrenie v zariadení poradenstva a prevencie. V prípade súhlasného postoja zákonného 
zástupcu ten objedná dieťa na vyšetrenie v najskoršom možnom termíne. Žiadosť o vyšetrenie môže podať 
aj škola, ak je to v záujme optimálnej výchovy a vzdelávania dieťaťa, avšak aj tu je potrebný súhlas rodiča 
alebo zákonného zástupcu. 

Poradenské zariadenia realizujú okrem psychologického vyšetrenia aj špeciálnopedagogické vyšetrenie, 
ktoré presne identifikuje slabé a silné stránky dieťaťa, oslabené čiastkové funkcie a deficitné oblasti, ktoré sú 
do istej miery príčinou zlyhávania dieťaťa. Oslabené funkcie potom rozvíja školský špeciálny pedagóg, ak na 
škole pôsobí, a o silné stránky sa opiera ďalšie vzdelávanie dieťaťa a individuálny prístup učiteľov. Pokiaľ je 
v poradenskom zariadení zrealizované len psychologické vyšetrenie, orientačnú diagnostiku oslabenia 
jednotlivých oblastí si môže pre svoje potreby zrealizovať školský špeciálny pedagóg.  

Po uskutočnení diagnostiky v zariadení poradenstva a prevencie sa školský špeciálny pedagóg dôkladne 
oboznámi so správami z odborných vyšetrení a zvolá stretnutie všetkých zainteresovaných podľa konkrétnej 
situácie – triedny učiteľ, predmetoví učitelia, asistent učiteľa, školský psychológ. Na tomto stretnutí všetci 
zúčastnení plánujú postup komplexnej starostlivosti o dieťa na pôde školy. 
 

3.Odborná starostlivosť o dieťa a individuálne intervencie školského špeciálneho pedagóga 
 

Spolupráca s učiteľom – metodické konzultácie 
Školský špeciálny pedagóg počas celého vzdelávania dieťaťa poskytuje učiteľom metodické 
konzultácie. Pomáha im (v súlade s odporúčaniami v správach z odborných vyšetrení) vytvárať 
a modifikovať plán pedagogickej podpory dieťaťa podľa jeho aktuálnej potreby. Úzko 

spolupracuje s učiteľom, prípadne asistentom učiteľa a spoločne reagujú na vzniknuté situácie vo vzdelávaní.  

Nemenej dôležité je zamerať sa na zdravý osobnostný vývin dieťaťa s mentálnou subnormou. Školský 
špeciálny pedagóg pomáha učiteľovi zreálniť očakávania v súvislosti so školskými výkonmi dieťaťa, pomáha 
mu nájsť úspešné oblasti, vyzdvihnúť pozitívne stránky dieťaťa, neporovnávať ho s inými deťmi, chváliť ho, 
dať mu možnosť prejaviť sa. Spoločne hľadajú konkrétne príležitosti, kde dieťa môže vyniknúť a spontánne 
prezentovať svoje kvality. Veľmi vhodné je využiť k tomu ranné triedne komunity, príležitostné triedne akcie 
a pod. Dieťa s mentálnou subnormou totiž môže mať nadpriemerne rozvinuté emočné prežívanie, môže byť 
šikovné v oblasti komunikácie, hudby, maľovania, tanca, ručných prác a pod. 

Mnohé z týchto detí majú zníženú schopnosť adaptability, preto je v rámci vyrovnávacích opatrení veľmi 
vhodné vytvoriť im prostredie, ktoré má svoje pravidlá, štruktúru a poriadok. 
 
Individuálna špeciálnopedagogická podpora 

Druhou časťou odbornej starostlivosti o dieťa s mentálnou subnormou sú individuálne 
intervencie školského špeciálneho pedagóga. Podľa aktuálnych podmienok školy pracuje školský 
špeciálny pedagóg s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami buď formou 
vyučovania špecifických predmetov podľa jednotlivých druhov znevýhodnení, alebo formou 

individuálnych intervencií. Táto forma práce je flexibilnejšia a poskytuje väčší priestor na zaradenie 
nezačlenených detí do odbornej starostlivosti školského špeciálneho pedagóga. 
Najčastejšie oslabené funkcie opísané v správach z odborných vyšetrení môžeme rozdeliť do nasledovných 
oblastí: 

 Reč – oslabený verbálny prejav, porozumenie, slovná zásoba, hlásková analýza, syntéza  
diferenciácia, jazykový cit... 

 Čítanie a písanie – horšia technika čítania (výskyt dvojitého čítania, oslabená plynulosť a rýchlosť), 
slabé porozumenie čítaného, chyby v písomnom prejave, zlé vybavovanie písmen... 
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 Matematika – pretrvávajúce počítanie na prstoch, oslabený numerický úsudok, problém s riešením 
slovných úloh... 

 Vizuálna percepcia, priestorová predstavivosť, pomalé pracovné tempo, oscilujúca pozornosť, slabé 
porozumenie sociálnych situácií, oslabené vôľovo-motivačné mechanizmy... 

Školský špeciálny pedagóg (po písomnom súhlase zákonného zástupcu so špeciálnopedagogickou 
starostlivosťou) zostaví pre dieťa s mentálnou subnormou individuálny plán 
špeciálnopedagogickej intervencie podľa konkrétnych oslabených oblastí. Skúsenosti z praxe nám 
ukazujú, že na ich trénovanie môže školský špeciálny pedagóg využiť aj metodiky, postupy 

a kompenzačné pomôcky určené pre žiakov v integrácii. Napr. pri problémoch v matematike využíva 
metodiky a pomôcky pre dyskalkulikov, pri rozvíjaní reči využíva postupy pre deti s narušenou komunikačnou 
schopnosťou. Pretože ide o vizualizáciu učiva a vnímanie všetkými zmyslami, sú tieto metódy a postupy 
nápomocné aj deťom s mentálnou subnormou. 

Je dôležité, aby sa dieťa mohlo zúčastňovať na intervenciách u školského špeciálneho pedagóga pravidelne – 
individuálne alebo v skupinke spolu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  
Vo všeobecnosti platí, že deti s mentálnou subnormou fungujú omnoho lepšie, istejšie, úspešnejšie 
v individuálnom kontakte alebo v malej skupinke rovesníkov v porovnaní s fungovaním v triede. Tak môže aj 
toto dieťa častejšie zažívať úspech, pochvalu, ocenenie v školskom prostredí. To má za následok zvýšenie 
motivácie k celému vzdelávaniu. 
 
Rozvoj v oblasti reči 
Porozumenie a verbálne vyjadrovanie – rozvoj pasívnej a aktívnej slovnej zásoby 

Školský špeciálny pedagóg sa zameriava na rozvoj slovnej zásoby dieťaťa v dvoch líniách:  
1. rozvoj slovnej zásoby po témach (napr. členovia rodiny, zvieratká a ich mláďatá, pomenovanie 

činností...), školský špeciálny pedagóg využíva obrázkové a iné materiály na rozvoj reči určené pre 
deti s NKS, tiež sa sústredí na triedenie pojmov, kategorizáciu..., 

2. rozvoj slovnej zásoby v úzkom súvise s preberaným učivom – školský špeciálny pedagóg overuje 
a upevňuje porozumenie nových pojmov, trénuje s dieťaťom využitie týchto pojmov v rečovej 
produkcii (tvorba viet, opis obrázkov, reprodukcia preberaného učiva, témy a pod). Napríklad, pri 
preberaní témy vybrané slová sa venuje tvorbe a porozumeniu slov príbuzných s vybranými slovami 
(tvorba slovných rodiniek, napr. myslieť – myseľ, myšlienka, premýšľať, výmysel, zamyslený, 
namyslený, zlomyseľný, výmyselník...). Ideálne je, keď dieťa dokáže tieto slová správne použiť vo 
vetách. 

 
Tréning jazykového citu 
Tu školský špeciálny pedagóg sústredí pozornosť na správne používanie rôznych tvarov slov, správnych 
koncoviek, tvorbu mužských/ženských tvarov slova (napr. ujo je bežec – teta je: bežkyňa), stupňovanie 
prídavných mien a prísloviek, skloňovanie podstatných mien a slovných spojení podľa pádov, tvorbu 
minulého a budúceho času a pod. 
 
Tréning sluchovej analýzy, syntézy a diferenciácie 
Viaceré deti s mentálnou subnormou na začiatku školskej dochádzky dlhšie zápasia s hláskovou analýzou 
a syntézou slov, prípadne sluchovou diferenciáciou zvukovo podobných hlások. Často to súvisí aj 
s artikulačnou neobratnosťou. Je dobré sústrediť sa na skladanie slov z hlások a hláskovanie slov v princípe 
od slov jednoduchších k zložitejším, využívať rôzne hry s písmenkami, penové, navliekacie písmená či 
písmená na pečiatkach.  
 
Rozvoj čítania a písania 
Technika čítania 
Podľa aktuálnej úrovne techniky čítania dieťaťa môže školský špeciálny pedagóg využívať metódy čítania pre 
dyslektikov – využívať kratšie texty so zvýraznenými slabikami, podložku, čítacie okienko, zväčšený text, 



Odborné postupy v pedagogickej a poradenskej praxi        Dieťa s mentálnou subnormou v edukačnom procese 

 

8 

tienené čítanie (dieťa naraz s dospelým), prípravné čítanie (nácvik čítania ťažších slov pred čítaním textu 
a vysvetlenie významu).  
Dieťa s mentálnou subnormou väčšinou v technike čítania rýchlo napreduje – na rozdiel od detí s dyslexiou. 
Školský špeciálny pedagóg môže neskôr využiť jeho kvality – dieťa môže ostatným deťom v skupinke čítať 
nahlas text, s ktorým budú ďalej pracovať. Zažije pocit úspechu, uznania, počuje pochvalu na svoju adresu, 
vidí, že jeho predchádzajúca snaha mala zmysel. 
 
Porozumenie čítania 
Aby dieťa mohlo využívať čítanie ako prostriedok k samostatnému učeniu, musí textu rozumieť. Ťažiskom 
práce s čítaním je teda porozumenie – na úrovni slova, vety a celého textu. Školský špeciálny pedagóg 
podporuje všetky spomenuté roviny – pred čítaním overí porozumenie slov, ktoré môžu byť pre dieťa 
neznáme. Počas čítania je výborná metóda kladenia otázok (úroveň vety, odseku). Po čítaní je dobré využívať 
vhodné stratégie práce s textom podľa veku a schopností dieťaťa: odpovede na otázky, kladenie otázok, 
formulácia hlavnej udalosti, hlavnej myšlienky príbehu, delenie textu na významové odseky, tvorba osnovy. 
V prípade porozumenia vecných textov (na 1. stupni ZŠ učivo vlastivedy, prírodovedy) je vhodné aj pre deti 
s mentálnou subnormou využívať „easy to read“ texty. Dieťa sa v texte ľahko orientuje a učí sa podstatu 
učiva.  
 
Písanie 
V období počiatočného čítania je dobré dať dieťaťu k dispozícii tabuľku tvarov písmen a zošity s pomocnými 
linajkami. Pri problémoch s písaním dĺžňov a mäkčeňov viesť dieťa k ich okamžitému zápisu.  
Pri slabšej orientácii v gramatických pravidlách poskytuje školský špeciálny pedagóg dieťaťu potrebné 
prehľady gramatických pravidiel spracované v tabuľkách či gramatickom slovníčku. Počas hodín intervencie 
učí dieťa orientovať sa v nich a efektívne s nimi pracovať.  
 
Rozvoj v oblasti matematiky a logického uvažovania 
Školský špeciálny pedagóg podporuje rozvoj matematických schopností v troch hlavných smeroch: 

1. Numerické počítanie – dieťa vykonáva základné počtové operácie najprv pomocou manipulácie 
s drobnými predmetmi, rôznymi pomôckami, znázorňuje príklady na číselnej osi, na počítadle, 
využíva makety peňazí, drevenú či umelohmotnú desiatkovú sústavu a iné dostupné didaktické 
pomôcky. Neskôr pracuje s vizuálnou oporou (vidí príklad napísaný, skladá ho z kartičiek...). Môže sa 
učiť využívať „pamäťové vešiaky“ – rýmujúce sa príklady, napr. 5 x 5 = 25, 6 x 4 = 24, 6 x 6 = 36. Neskôr 
mu môže byť užitočná násobilková tabuľka, mriežka na zápis viacciferných čísel a iné.  

2. Práca so slovnými úlohami – dieťa sa pod vedením školského špeciálneho pedagóga učí porozumieť 
slovným úlohám a učí sa postup riešenia. Základom úspechu je správna matematizácia slovnej úlohy. 
Dieťa sa učí vyjadriť slová (napr. „o 3 viac“, „o 3 menej“, „3-krát vyšší“, „3-krát nižší“, „rozdelil“, 
„v každej“, „3 rady po šesť“...) matematickými znamienkami (+, –, x, :). Pri riešení môže používať 
názorný postup riešenia slovných úloh zapísaný v bodoch. 

3. Praktické využitie matematiky – je vhodné podporiť aj prácu s jednotkami času, dĺžky, hmotnosti, 
sústrediť sa na základnú orientáciu v nich. 

 
Pri počítaní na matematike je užitočná každá kompenzačná pomôcka, ktorá prispeje k samostatnosti dieťaťa 
a dodá mu istotu v počítaní. 
 
Rozvoj a tréning pozornosti, vizuálnej percepcie a priestorovej predstavivosti 
Školský špeciálny pedagóg môže využiť viaceré programy podľa veku dieťaťa (napr. Škola pozornosti podľa 
Achutina, KUPOZ...), využíva materiály, ktoré obsahujú úlohy s rastúcou náročnosťou a v logickom slede, 
napr. pracovné listy a zošity z vydavateľstva RAABE Kuliferdo, Zhody a rozdiely, Bystríkove pomôcky a iné. 
Veľmi široké využitie má aj online program Včielka, ktorý v rámci Inštitútu inovácií prezentuje aj VÚDPaP 
(https://vudpap.sk/online-aplikacia-vcielka). 
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Posilnenie sebapoznania a sociálnych kompetencií 
Posilňovanie sociálnych kompetencií je dôležitou súčasťou starostlivosti o dieťa s mentálnou subnormou. 
Školský špeciálny pedagóg sa mu venuje samostatne či v spolupráci so školským psychológom. Vo svojej práci 
môže využívať napr. individuálny program KUPREV (v spolupráci s rodičom) alebo viaceré skupinové 
programy, napr. Zippyho kamaráti, Deti spolu, Most, Kozmove dobrodružstvá, ktoré rozvíjajú jednotlivé 
aspekty sociálnych kompetencií. V princípe treba zvoliť jednoduché aktivity nevyžadujúce abstraktné 
myslenie, napríklad arteterapeutické aktivity. 
 
Špecifiká na 2. stupni ZŠ  

Niektoré deti s mentálnou subnormou, hlavne pokiaľ majú podporné domáce prostredie, zvládajú začiatok 
školskej dochádzky bez pozoruhodností. Sú učiteľom hodnotené ako snaživé, poslušné, niekedy utiahnuté, 
pomalšie. Úlohy požadované osnovami si však plnia vcelku dobre, v rámci širšieho priemeru. S narastajúcou 
náročnosťou učiva, keď je potrebné viac využívať tvorbu asociácií, logické uvažovanie, rýchlosť či presné 
porozumenie zadaniam, učiteľ či rodič upozorní na narastajúci problém vo vzdelávaní dieťaťa. 

Úspešné napredovanie dieťaťa s mentálnou subnormou na 2. stupni ZŠ je veľkou výzvou pre všetkých 
zúčastnených. Dôvodmi sú hlavne zvyšujúca sa náročnosť učiva a viacerí vyučujúci v triede, ktorí nemusia 
dobre poznať situáciu dieťaťa a možnosti pomoci v konkrétnom predmete.  

Školský špeciálny pedagóg podľa možnosti sprostredkuje potrebné informácie vyučujúcim a priebežne im 
poskytuje metodické konzultácie. Odporúča vhodné kompenzačné pomôcky, ktoré môže dieťa používať 
aspoň počas nácviku, prípadne aj pri overovaní vedomostí. V predmete slovenský jazyk a literatúra to môžu 
byť stručné prehľady učiva, gramatický slovníček, na matematike násobilková tabuľka, tabuľky vzorcov, 
premeny jednotiek, prípadne vzorové príklady. V odborných predmetoch môžu byť vhodnou pomôckou 
mentálne mapy či súpis nových pojmov. Dieťa vďaka nim prežíva pocit istoty a opory. Školský špeciálny 
pedagóg podľa aktuálnych možností dieťa zaraďuje aj do svojej priamej starostlivosti – často v skupinke 
s deťmi s vývinovými poruchami učenia. Poskytuje mu kompenzačné pomôcky a učí ho efektívne ich využívať. 
Pomáha mu tiež s osvojovaním vhodných stratégií učenia a práce s odborným textom. 

V starostlivosti o dieťa s mentálnou subnormou na 2. stupni má svoje miesto aj kariérová výchova a kariérové 
poradenstvo. Nemusí sa týkať priamo alebo „len“ výberu vhodnej strednej školy alebo povolania. Školský 
špeciálny pedagóg či školský psychológ zaraďuje do svojej intervencie aktivity, cez ktoré dieťa získava správny 
„obraz o sebe“, spoznáva svoje kvality, zručnosti a dokáže ich rozvíjať. 
 

Výstup činnosti  
Výstupmi z činnosti školského špeciálneho pedagóga sú: 
 

- záznam o termíne vstupného pohovoru so zákonným zástupcom, resp. dieťaťom, 
- záznam v zápisnici z pedagogickej rady – po doručení správ zo psychologického a 

špeciálnopedagogického vyšetrenia zákonným zástupcom triednemu učiteľovi, ten následne 
oboznámi so správami školského špeciálneho pedagóga, ktorý potom na najbližšej pedagogickej 
rade, prípadne na stretnutí metodických orgánov MZ/PK oboznámi so záverom správ pedagogických 
zamestnancov vrátane asistentov učiteľa, 

- informovaný súhlas zákonného zástupcu s poskytovaním špeciálnopedagogickej intervencie, 
- individuálny plán intervencie, 
- záznam o špeciálnopedagogickej starostlivosti – dátum, čas, rozvíjaná oblasť, konkrétne aktivity, 

poznámka o priebehu a výsledku aktivity, 
- záznamy z konzultácií s PZ, OZ, so zákonným zástupcom, 
- záznamové hárky a zápisy o výsledku orientačného skríningu, depistáže. 
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Spolupráca 
V rámci internej multidisciplinárnej spolupráce je potrebná zaangažovanosť celého školského 
podporného tímu. Na starostlivosti o dieťa s mentálnou subnormou sa podieľajú aj triedny učiteľ, 
predmetoví vyučujúci, asistenti učiteľa. Školský psychológ sa stará o harmonický rozvoj osobnosti 
dieťaťa, aby školská neúspešnosť neviedla k depresiám, úzkostnému prežívaniu, aby sa dieťa 

nestalo obetným baránkom triedy, prípadne triednym „šašom“ alebo v krajnom prípade obeťou šikany. Deti 
s mentálnou subnormou sú ľahko manipulovateľné a je potrebné predísť nežiaducemu správaniu. 

Externá spolupráca prebieha na úrovni škola – zariadenia poradenstva a prevencie, prípadne škola – klinický 
psychológ. Poradenské zariadenia realizujú podrobné psychologické (prípadne aj špeciálnopedagogické) 
vyšetrenie a zákonnému zástupcovi a škole poskytnú správu vrátane záverov vyšetrenia a odporúčaní k ďalšej 
práci s dieťaťom. 
Veľmi dôležitá je spolupráca so zákonným zástupcom. Má charakter trvalej spolupráce, pravidelných 
konzultácií – od vstupného pohovoru až po ukončenie základnej školy. Zákonní zástupcovia sú oboznámení 
s možnosťami práce s dieťaťom a s podmienkami, ktoré mu škola vie vytvoriť. V prípade odporučenia 
preventívnych či stimulačných programov, ako sú KUPREV a KUPOZ, sa stáva školský špeciálny pedagóg 
zákonnému zástupcovi supervízorom počas trvania celého programu. Poskytuje mu tiež metodické vedenie 
v otázke domácej prípravy na vyučovanie, objasní mu vhodné metódy a techniky práce s dieťaťom.  
 

Úskalia postupu 
 

Úskalím práce s deťmi s mentálnou subnormou je nedostatok školských špeciálnych pedagógov 
na základných školách, prípadne ich preťaženosť. Ak má škola vysoký počet začlenených detí, 
školský špeciálny pedagóg má z časového hľadiska ťažkosti so zaradením do svojej starostlivosti 
aj nezačlenené deti.  

Problémom tiež býva, ak správa zo psychologického vyšetrenia neobsahuje konkrétne odporúčania na ďalšiu 
starostlivosť o dieťa s mentálnou subnormou. Ak škola nemá školského špeciálneho pedagóga, učitelia 
vychádzajú zo záveru, že nejde o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a stáva sa, že 
k úprave podmienok v školskom prostredí nedochádza a dieťa neprospieva.  
Napriek poskytovaniu špeciálnopedagogickej intervencie a kompenzačných pomôcok vo vyučovacom 
procese dieťa s mentálnou subnormou nemôže túto pomoc využívať v T5 a T9, keďže nie je žiakom so ŠVVP. 
Z toho istého dôvodu mnohí učitelia nechcú alebo majú oprávnene obavy dať tomuto dieťaťu k dispozícii 
kompenzačné pomôcky počas písomných prác. To mu zákonite prináša stres, neistotu a slabé výsledky 
v testovaní a písomných prácach.  
 

Čomu sa vyhnúť 
Vyhnúť sa treba nezapojeniu zákonných zástupcov do komplexnej starostlivosti o dieťa s mentálnou 
subnormou. Podobne ako pri začlenených deťoch školský špeciálny pedagóg alebo triedny učiteľ musia 
komunikovať so zákonnými zástupcami dieťaťa a vysvetliť im dôležitosť pravidelnej a svedomitej domácej 
prípravy na vyučovanie, ako aj dôslednej kontroly domácich úloh zo strany zákonných zástupcov. Aj 
v starostlivosti o deti s mentálnou subnormou má každá zúčastnená strana svoj podiel zodpovednosti za 
úspešnosť procesu. 
V snahe pomôcť dieťaťu je potrebné vyhnúť sa  prílišnému tlaku na dieťa a jeho preťažovaniu. Tréning 
oslabených oblastí v domácom prostredí, prípadne pravidelné doučovanie z viacerých predmetov môžu byť 
niekedy kontraproduktívne a spôsobiť nadmernú únavu dieťaťa. Zabezpečenie dostatočného oddychu má 
nezastupiteľné miesto v časovom harmonograme dieťaťa. 
 

Doplňujúce informácie 
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Kvalifikačné predpoklady: 
- pri poskytovaní programov Metóda dobrého štartu, KUPREV, KUPOZ, Zippyho kamaráti, Kozmove 

dobrodružstvá, Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina je potrebné absolvovanie 
kurzov a získanie certifikátu, 

- školský špeciálny pedagóg môže absolvovať vzdelávací program Inovatívne prvky v kariérovej 
výchove a poradenstve v školách. 

Zoznam použitých metód: 
- riadený rozhovor, pozorovanie, Metóda dobrého štartu, KUPREV, KUPOZ, TFU podľa Eľkonina, 

Zippyho kamaráti, Kozmove dobrodružstvá. 

Zoznam organizácií: 
- zariadenia poradenstva a prevencie. 

Skúsenosť MDP prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe zodpovedajúca popísanej 

téme 
- Dieťa s mentálnou subnormou v prostredí základnej školy (autorka Mgr. Tatiana Chudániková). 
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